
 

 

Philips
Adapter do telefonu 
internetowego

VOIP1511B
Telefon podróżny do 

komunikacji Skype
VOIP151 to telefon przewodowy z certyfikatem Skype, który umożliwia wykonywanie bezpłatnych lub 

tanich połączeń na całym świecie za pomocą komunikatora Skype. Ten telefon z poręcznym 

pokrowcem i wygodnym mechanizmem przechowywania przewodu to idealne rozwiązanie na czas 

podróży.

Łatwa instalacja i obsługa
• Instalacja za pomocą dwóch kliknięć
• Wyświetlanie kontaktów

Duża wygoda
• W zestawie futerał podróżny
• Praktyczny, zwijany przewód

Korzystaj z komunikatora Skype w podróży
• Bezpłatne połączenia z całym światem



 Bezpłatne połączenia z całym światem
Telefon internetowy VOIP umożliwia rozmowy 
przez Skype z dowolnego miejsca na ziemi. Dzięki 
komunikatorowi Skype można rozmawiać za darmo 
z innymi jego użytkownikami na całym świecie. Skype 
i SkypeOut są znakami towarowymi firmy Skype 
Limited.

Instalacja za pomocą dwóch kliknięć
Kreator instalacji sprawia, że instalacja tego 
produktu jest niezwykle prosta. Wystarczą tylko 
dwa kliknięcia i można korzystać z urządzenia.

Wyświetlanie kontaktów
Po krótkim naciśnięciu odpowiedniego przycisku na 
słuchawce można wyświetlić na ekranie kontakty 
wraz ze statusem Skype. Na wyświetlaczu LCD 
można zobaczyć nazwę dzwoniącego lub naciśniętą 
cyfrę.

Praktyczny, zwijany przewód
Słuchawka została zaprojektowana w taki sposób, 
aby umożliwić wygodne zwijanie przewodu dookoła 
urządzenia.
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Zalety
• Certyfikat Skype
Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
• Ilość linii teksu: 1 linia 12 znaków alfanumerycznych

Dźwięk
• Regulacja głośności słuchawki: Zwiększanie/

zmniejszanie głośności rozmowy i dzwonków
• Liczba melodii: 6

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Historia połączeń, 

Zawieszanie połączeń, Połączenia oczekujące*, 
Nazwa dzwoniącego, Telekonferencja, 
Wiadomości oczekujące, Wyciszenie mikrofonu

• Łatwa obsługa: Funkcja głośnomówiąca po 
podłączeniu do komputera, Przyciski szybkiego 
dostępu

• Przyciski słuchawki: Klawiatura numeryczna, 
Przycisk bezpośredniego dostępu do poczty 
głosowej, Wycisz, Linia zajęta, Linia wolna, Skype, 
Przechodzenie w górę/w dół

• Pozostałe wygody: Zarządzanie przewodami
• Interfejs użytkownika: Skype na wyświetlaczu

Obsługa klientów telefonii VoIP
• W pełni zintegrowany z aplikacją Skype

Obsługa łącza USB
• Standard USB: Standard USB 1.1, Standard USB 2.0

Obsługa aplikacji Softphone
• Połączenia z poziomu listy kontaktów
• Status widoczny na liście kontaktów

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows Vista, XP 

lub 2000 z procesorem co najmniej 800 Mhz
• Pamięć RAM: 256 MB
• Pojemność dysku twardego: 50 MB lub więcej
• Połączenie internetowe: 33,6 kb/s lub szybsze 

(najlepiej szerokopasmowe)
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM
• USB: Wolny port USB

Moc
• Źródło zasilania: Zasilanie USB

Zawartość opakowania
• Telefon
• CDROM
• Skrócona instrukcja obsługi
• Futerał podróżny
•
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